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GESTALT UND GESCHICHTE. Festschrift Karl Schefold zu seinem sech-

zigsten Geburtstag. Viertes Beiheft zur Halbjahresschrift "Antike Kunst".
Herausgegeben von der Vereinigung der Freunde Antiker Kunst.
Francke Verlag, Bern 1967, 40 , 200 S. metin, 64 levha resim.
Isviçre'de Basel Üniversitesi arkeoloji Profesörü K. Schefold'un 1965 y~l~ndaki
6o ~nc~~ y~ldönümü münasebetiyle ço~u Isviçreli olan meslekta~lar~~ ve ö~rencileri
taraf~ndan iki senelik bir haz~rl~ k devresinden sonra ne~redilmi~~olan bu eser gerek
hacmi, gerek muhteviyat~n~n zenginli~i, çe~itlili~i ve bas~l~~m~n nefaseti ile zaman~m~zda moda olan bu kabil eserlerin üstünde bir yer almaktad~r. Eserde 22 makale
vard~ r. Bunlar Schefold'un esas çal~~ma sahas~na uygun olarak heykeltra~l~kla
ilgili bulunmakta ve ~ imdiye kadar bildiklerimize yeni birçok ~eyler katmaktad~rlar.
Bu etüdlerden baz~lar~n~~gözden geçirmek suretiyle eser hakk~nda bir fikir verme~e
çal~~aca~~z.
Bu arma~an kitab~~arkeoloji verilerini tarih bak~m~ndan de~erlendirmek hususunda büyük ba~ar~lar sa~lam~~~olan tan~nm~~~Ilkça~~tarihçisi A. Alföldi'nin "K~rallar~n devrilmesinden sonra runanistan ve Roma'da atl~lar hâkimiyeti" adl~~uzun bir ara~t~rmas~~ile ba~lamaktad~ r (s. 13-47). Makale W. Helbig'in Yunanistan'da aristokratlar~n hoplit, yani a~~r silahl~~olarak at üzerinde sava~~meydan~na kadar gittiklerini,
fakat orada attan inerek cenge tutu~ tuklar~n~, sava~~sonunda ise dü~man~~takip ya da
firar etmek üzere tekrar atlar~ na bindiklerini ileri süren ve yak~ n zamanlara kadar
birçok tan~nm~~~tarihçi taraf~ ndan kabul olunan tezini tenkit etmekte, arkeolojik
eserlere s~k s~k ba~vurmak suretiyle Yunanl~ larda atl~~olarak sava~a kat~lan bir asiller
s~n~f~~mevcut oldu~unu, bu s~n~f askeri bak~mdan yayalardan üstün oldu~undan,
bunlar~n ~ehir devletlerinin idaresini oldukça erken bir devirde ve k~rallar~n devrili~inden hemen sonra ele alm~~~olduklar~n~~ileri sürmektedir. Ancak bir taraftan
z~rhl~~ ve a~~r silahl~~piyadelerin falanks nizam~nda sava~a girmelerinin adet olmas~,
di~er taraftan Yunanistan'da M. ö. 7 nci yüzy~l~n ilk yar~s~nda sanayi ve tekni~in
geli~mesinin sosyal ve askeri alanlarda baz~~ de~i~ikliklere yol açmas~~ üzerine atl~lar~n kuvvet ve kudreti zay~flam~~~ve bunlar devlet i~lerinde ikinci derecede bir rol
oynama~a ba~lam~~lard~ r. Ancak baz~~ ~ehir devletlerinde (mesela Khalkis ve
Eretria'da), bunlar~n kurduklar~~kolonilerde ya da Tesalya ve Makedonya'da
atl~lar s~n~f~~kuvvetini geç devirlere kadar korumu~tur.
A~a~~~Italya Yunan kolonileri yolu ile Yunan atl~ lar tradisyonu Italya'da, ltalikler, Etrüskler ve sonra da Romal~ lar taraf~ndan benimsenmekte gecikmemi~ tir
(M. ö. 7. ve 6. yüzy~ llarda). Fakat Alföldi Roma'daki atl~lar ile Yunanistan atl~lar~~
aras~ndaki farklara i~aret etmekte, dolay~siyle bunlar~n devlet te~kilat~~içinde oynad~klar~~ rolün de de~i~ik oldu~unu aç~~a vurmaktad~r. Yazar Roma atl~lar te~kilat~,
bunlar~n harp edi~~~ekli, ko~um ve silahlar~~üzerinde uzun boylu durmakta ve sonuç
olarak ~unu belirtmektedir ki atl~ lar hâkimiyeti büyük bir gecikme ile Roma'ya
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nüfuz etmi~, fakat burada uzun müddet tutunarak Hannibal harplerine kadar ya~am~~t~r. Bu devirden sonra da atl~lar, art~ k hâkim tabaka olmamakla beraber, politikac~~ve diplomat olarak devlet i~lerinde söz sahibi olmu~lar, hatta senatör ve eyalet
valileri olarak hiç te küçümsenmiyecek bir rol oynam~~lard~r.
Alföldi'nin Yunan atl~lar~ na dair ileri sürdü~ü tez ayn~~eserde D. van Berchem
ve H. Metzger taraf~ndan (s. 155-158) "Hippeis" adl~~ yaz~da ne~rolunan bir
siyah figürlü amfora taraf~ ndan teyid olunmaktad~ r. Ressam Lydos'un çevresine
ait oldu~u anla~~lan bu vazonun her iki taraf~nda a~~r silâhl~~ bir atl~n~n yan~nda
yine atl~~olarak gösterilmi~~bir seyis yer almaktad~ r ki bunlar~n sava~ta efendilerine
ne ~ekilde yard~mda bulunduklar~na dair yazarlar bilgi vermekte, ayn~~ zamanda
sava~ç~lar~n ba~lar~n~ n üzerinde uçan kartallar ve bunlar~ n yuvarlak kalkanlar üzerinde amblem olarak kullan~ l~~lar~ na dair enteresan fikirler ileri sürmektedirler.
J. L. Benson "Korfu al~nl~~~n~n orta grupu" adl~~makalesinde (s. 48-60) Gorgo,
çocuklar~~ ve iki aslan - parstan ibaret bulunan orta grupun sadece apotropaik,
yani habis ruhlar~~ürkütücü ve mabet çat~s~n~~koruyucu olarak telâkki edilüp edilemiyece~i problemi üzerinde durmaktad~ r. Yazar birtak~m incelemelerden sonra
~u sonuca varmaktad~r ki burada sadece gorgoneion'un de~il, fakat Gorgo'nun kullan~lm~~~olmas~~ al~nl~k tasvirine bir hikâyeci unsur katmakta, Gorgo'ya çocuklar ~~
Khrysaor ve Pegasos'un ilâve edilmi~~olmas~~ ise ona (ana~ehir Korint'le ilgili olarak)
politik, hatta dramatik bir hava kazand~ rmaktad~ r. Bu suretle orta grup ile kö~elerdeki gruplar (Gigant't öldüren Zeus, Priamos'u öldüren Neoptolemos) aras~nda bir
uygunl~~k elde edilmi~~bulunmaktad~ r. Aslan - parslar apotropaik bir karakter ta~~makla beraber esas itibarile üç ana grupu birbirinden ay~rmakta, ayn~~ zamanda
daimon'lar~ n gücünü sembolize ettiklerinden orta grupa ba~lanmaktad~ r. Ileride
yap~lacak ara~t~rmalar~ n siyasal sembolizm ile Korint sikkeleri üzerindeki Pegasos
tasvirleri aras~nda bir ili~ki kurmalar~~ çok muhtemeldir.
E. Berger "Basel Eski Eserler Müzesindeki yeni bir Amazon ba~~" (s. 61-75) adl~~
makalesinde mezkûr müzede saklanan bir kad~n ba~~n~n Akhilleus taraf~ndan öldürüldükten sonra saçlar~ ndan tutularak yerde sürüklenen Amazon k~ raliçesinin ba~~~
oldu~unu ileri sürmektedir. Hellenistik devirde vücut buldu~u anla~~lan bu grupun eski ~eklini yeniden terkip etmek için Berger Romal~ lar zaman~nda yap~lm~~~ve
çe~itli Avrupa, hatta Amerika kolleksiyonlar~na ve müzelerine da~~lm~~~olan kopyalar~~birer birer gözden geçirmekte, bunlar aras~nda Sette Bagni'de bulunan grupu
esas olarak almakta, di~er kopyalar ve bilhassa Byblos grupunun yard~m~~ ile vard~~~~rekonstrüksiyon sonucunu s. 71 res. ~~ ve lev. 29' da ortaya koymaktad~r.
H. Cahn "Diokletianus'un sikke reformuna dair sanat tarihi bak~m~ndan dü~ünceler"
(s. 91-96) adl~~etüdünde bu imparatorun paran~n k~ymetini tesbit ve enflâsyonu önlemek üzere vücude getirmi~~oldu~u sikke reformuna dair kaynaklar~n susmakta
oldu~u, fakat M. s. 294 den sonra bas~lm~~~olan sikkelerin tislûbunun bu hususta
konu~tu~u noktas~~ üzerinde durmaktad~ r. O zamana kadar geçer akçe olan "antoninian" hemen hemen tamamiyle ortadan kalkmakta, onun yerine "argenteus" ad~n~~
ta~~yan hakiki gümü~~sikke geçmektedir. Bunun yan~nda antoninian'dan iki defa
daha büyük ve dört defa daha a~~r olan "follis" adl~~ bak~r sikkeler ve yine sabit
a~~rl~kta alt~n sikkeler de (aureus) bas~lmaktad~ r.
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Yeni sikkeler üzerindeki tasvirlerde büyük de~i~iklikler göze çarpmaktad~r.
Gümü~~ve bak~r sikkelerde imparator gayet sade bir ~ekilde tasvir ol~mmakta, sikke
arkalar~nda ise, imparatorluktaki çe~itli dini inançlar~~rencide etmemek için, Roma
halk~n~n "geniu.s"u kurban esnas~nda gösterilmekte, yahut imparator ~ehir surun=
d~~~nda kurban töreninde bulunmakta, ya da imparatorun zaferleri ile ilgili çe~itli
sahneler tasvir olunmaktad~r. Yüksek tabakalarda kullan~lan alt~n sikkeler üzerinde
ise imparatorun büstünden ba~ka arka tarafta Jupiter ve Hercules'in resimleri
vard~r.
Fakat yaln~z sikke resimlerinde de~il, bunlar~n üslöbunda da büyük de~i~iklikler göze çarpmakta, sanat tarihinde "Diokletianus kübizmi" olarak adland~r~lan
üslöp kendini göstermektedir ki bu üshibun imparatorlu~un do~u bölgelerinde,
meselA Kyzikos ya da Nikomedia'da vücut buldu~u büyük bir ihtimalle ileri sürülebilir.
P. Collart "Bir Palmyra ada* kabartmas~" (s. 97-1 o I) adl~~=kalesi ile bizi Do~uya götürmekte, Palmyra'da 1955' de küçük Baalshamin mâbedinin önünde yap~lm~~~olan bir Bizans kilisesinin kal~nt~lar~~kald~r~ld~~~~esnas~nda dev~irme malzeme
olarak kullan~lm~~~ta~lar aras~nda bulunan kabartmal~~bir lento'yu ele almakta, bu
lento'nun mâbedin yöresinde dikildi~i anla~~lan ve içinde bir tanr~~tasviri bulunan
ar~itektonik çerçeveli bir höcrenin üst k~sm~na ait oldu~unu tesbit ettikten sonra
kabartma= tasvirine, onun manâland~r~hnas~~ ve de~erlendirilmesine geçmektedir.
Yazar ortadaki kanatlar~~aç~k heybetli kartal~n Baalshamin, sa~da ve soldaki yuvarlak disklerin y~ld~zlar ve ba~lar~~hâleli iki insan büstünün ay ve güne~~oldu~unu,
bu suretle bunlar~n "Baalshamin - Aglibol - Malakbel" üçlemesinin kozmik ~ekillerini ifade ettiklerini öne sürmekte ve bu kabartmalar~~M. s. 1. yüzy~l~n ikinci çeyre~ine tarihlemektedir.
J. Dörig "Okuma ürünleri" ad~~ alt~nda toplad~~~~üç ayr~~etüdden (s. toz-log)
birincisinde Olympia'da bulunmu~~olan arkayik bir tunç sava~~gömle~inin üzerindeki mahkök tasvirleri yeni ba~tan enterprete etmektedir. Yazara göre burada bir
dans sahnesi bahis konusudur. Apollon ilâhilerinde bu tanr~run Musagar~n refakatinde Olympos'a geli~inde di~er tanr~larla birlikte dans etti~i bildirildi~ine göre
sa~~grupun ba~~ndaki kithara'll tanr~~Apollon'dur; arkas~ndaki iki k~z ise, ilAhiye
uygun olarak, Harmonia ve Hebe'dir. Solda erkekler gurupunun ba~~ndaki sakall~~
figür Ares'tir; arkadakiler ise onun karde~leri Hermes ve Dionysos olabilirler.
Ikinci ve üçüncü ara~t~rmalar Delfi'deki Apollon mâbedinin arkayik devir
al~nl~klar~na hasredilmi~tir. Bir Gigantomakhia'y~~tasvir eden bat~~ al~nl~~~~Euripides'in bn adl~~piyesinde Atinal~~genç k~zlar korosu taraf~nan terenn~im edilmektedir; fakat koronun, do~u al~nl~~~~önünde durdu~u halde bat~~ al~nl~~~~konusunu terennüm etmesi ve bu arada orta grupu zikretmemesi ve figürleri teker teker anlatmamas~n~~müsamaha ile kar~~lamak gerekir; çünkü dram ~airi bir seyyah rehberi
de~ildir ve tasvirine her ~eyden önce ~airane bir veçhe vermek kaygusundad~r. Yazar
Apollon'un Delfi'ye geli~ini tasvir eden do~u al~nl~~~n~n terkibi için ileri sürülmü~~
çe~itli faraziyeleri gözden geçirmekte, bunlardan P. de la Coste - Messeliere'inkini
kabullenmekte, yaln~z ortadaki dört atl~~arabada Apollon'un yaln~z olarak bulundu~unu ileri sürmektedir. Araban~n sa~~nda ve solunda yer alan üç erkek ve üç kad~n~n mahiyetlerinin tesbiti için Aishylos'un Eumenid'Ier adl~~dram~n~n ba~~nda
Belirten C. XXXII, 6
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Delfi rahibesinin duas~nda zikretti~i tanr~lar s~ras~~üzerinde duran Dörig tanny~~
selâmhyan erke~in ülkenin ilk sahibi Delphos, arkas~ndaki figürlerin ise Apollon'a
ormanda yol gösteren Hephaistos'un o~ullar~~oldu~unu kabul etmektedir. Alml~~~n
sol taraf~ndaki üç kad~n Gaia, Themis ve Phoibe olabilirler. Kö~elerde mücadelede
bulunan vah~i hayvan gruplar~~ise ormanlarda tabiat~n vah~i kuvvetlerinin temsilcisidirler. Binaenaleyh öyle anla~~l~yor ki Delfi'de pek eski zamanlara dayanan efsaneler bir taraftan Aishylos taraf~ndan dramlar~nda i~lenmi~, di~er taraftan ise
Delfi rahipleri taraf~ndan bu al~nl~klar~n heykeltra~~~Antenor'a empoze edilmi~tir.
Jucker "Kartaca'da bulunan Konstantin devrine ait iki portre ba~:" (s. 121-130
adl~~makalesinde Kartaca'da Lavigerie Müzesinde saklanan genç antik iki portre
ba~~n~~ele almakta, birincisi olgun bir erke~e (A), di~eri ise bir erkek çocu~a (B)
ait olan bu ba~lar~n sanat tarihinde ald~klar~~yeri tesbite çal~~maktad~r. Yazar her
iki ba~ta da bir ta~ra üslübu sezmekte, bunlar~n Kartaca'da ayn~~atölyede yap~lm~~~
olduklar~n~~beyan etmekte, ondan sonra Konstantin devrine ait ba~l~ca portre ba~lar~n~~gözden geçirmekte, bunlar~n bu iki ba~la olan ili~kilerini ortaya koymak suretiyle her iki ba~~n Konstantin devrine ait oldu~unu, fakat bunlardan (A) ba~~n~n
Büyük Konstantin'e ya da onun babas~na izafe edilemiyece~ini "bilimsel sebepler"
yüzünden beyan etmektedir.
Jucker "Artemis Kindyas" (s. 133-145) adl~~etüdünde ~ gsg'da Pire'de birtak~m
tunç heykellerle birlikte bulunmu~~olan bir mermer tanr~ça heykelini ele almaktad~r.
Frontal olarak ayakta duran tanr~ça esrarl~~bir ~ekilde gülümsemekte ve gö~sünün
üzerinde çapraz olarak birbirini kesen ~eritlerin gösterdi~i gibi, bir yere ba~l~~ bulunmakta idi. Yazar ilk önce heykelin sanat tarihinde ald~~~~yeri tesbit ettikten
ve heykeli M. ö. 300 senelerine tarihledikten sonra bu ba~l~~tanr~çalar~n karakterleri
problemi üzerinde durmakta, Anadolu'da Karya'da Bargylia ~ehir sikkeleri üzerinde ayn~~tanr~çan~n tasvir edildi~ini göz önünde bulundurarak burada bir "Artemis Kindyas" ~n bahis konusu oldu~u sonucuna varmaktad~r. Vâk~a Bargylia
yöresinde Kindye ~ehrinin ba~~tannças~~olan bir Artemis antik yazarlar, sikkeler ve
yaz~tlar sayesinde biliniyordu. Fakat ~imdiye kadar bu Artemis'in tam plastik bir
heykeli bulunamam~~~ve onun bir "ba~l~" tanr~ça oldu~u kimse taraf~ndan farkedilmemi~ti. Yazar ise bu heykelden ba~ka sikke tasvirlerini inceden inceye gözden geçirmek suretiyle bu gerçe~i ortaya koymaktad~r. kerlerindeki tanr~sal kudretin kaç~p gitmemesi için Yunanl~lar~n baz~~tanr~~heykellerini ba~lad~klar~~bilinmektedir
ki I. Jucker bu hususta birçok misaller zikretmekte, etüdünün sonunda ise Artemis Kindyas ile akraba di~er Anadolu tanr~çalar~na dair bir tak~m misaller vermektedir.
Kitab~n zengin muhteviyat~~ aras~ndan seçti~imiz ~u birkaç makale burada ne
kadar çe~itli, fakat ayn~~zamanda önemli konulara temas edildi~i hakk~nda bir fikir
vermekte, ayn~~zamanda kitab~n arkeoloji literatüründe önemli bir yer alaca~~n~~
~imdiden müjdelemektedir. Altm~~~nc~~ya~~n~~ba~ar~l~~ve verimli bir surette doldurmu~~olan Prof. Schefold'u (eserlerinin listesi s. 5-12 de verilmi~tir) ve kendisine
böyle önemli bir eser arma~an etmi~~olan meslekta~~ve ö~rencilerini tebrik
etme~i borç biliriz.
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